PROCEDURA DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZOWANIA WCZESNEGO
WSPOMAGNIA ROZWOJU DZIECI ORAZ DZIAŁALNOŚCI WOKRO (w ramach
rządowego programu „Za Życiem”) W OKRESIE PANDEMII COVID-19
1. Zalecenia ogólne:
1.1. Wszystkie osoby realizujące WWRD na terenie PPP w Rybniku, w tym w ramach
WOKRO obowiązuje również PROCEDURA 0.2 DZIAŁALNOŚCI PPP
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 z wyłączeniem pkt.1.3.
1.2. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw przy ul. Karłowicza 48.
1.3. Klienta zewnętrznego obsługuje sekretariat na ul. Kościuszki 55.
1.4. W trakcie zajęć terapeutycznych należy uwzględnić niezbędny czas na dezynfekcję
przedmiotów oraz wietrzenie pomieszczeń.
1.5. Po tym czasie następuje dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów,
klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane
z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (po każdych zajęciach).
1.6. Zajęcia dostosowane są do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do
prowadzenia zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego
uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
1.7. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie je preparatami na
bazie alkoholu (min. 60%).
1.8. W czasie zajęć liczba pracowników korzystających w tym samym czasie ze
wspólnych obszarów np. pokój socjalny, szatnia, gabinet itp. Musi być ograniczona
do minimum. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich
korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.
1.9. Wyposaża się pracowników w środki ochrony indywidualnej w tym, maski,
rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim
rękawem, do użycia w razie potrzeby.
2. Zalecenia dla terapeutów:
2.1. Przed rozpoczęciem pracy, terapeuta ma obowiązek zmierzyć temperaturę, umyć ręce
wodą z mydłem.
2.2. Zalecane jest noszenie osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawic
ochronnych podczas wykonywania obowiązków.
2.3. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników
(rekomendowane są 2 metry).
2.4. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
2.5. Nie powinno się dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
2.6. Zaleca się mycie rąk po każdorazowym kontakcie bezpośrednim z dzieckiem.
2.7. Po każdej wizycie terapeuta wymienia, dezynfekuje środki ochrony indywidualnej.
2.8. Należy pamiętać również o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka
telefonu, klawiatura i myszka.
2.9. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i zespoły WWRD; spotkania
powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem
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rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2
m); preferowany kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.
2.10. Należy dostosować się do procedur wewnętrznych dotyczących postępowania na
wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażania.
3. Standardy pracy:
3.1. Wstępna selekcja pacjentów.
3.1.1. Telefoniczne umówienie wizyty.
3.1.2. Telefoniczny wywiad epidemiologiczny.
3.1.3. Udzielenie informacji dotyczących zasad bezpiecznego korzystania
z gabinetów WWRD.
3.1.4. Pacjenci na zajęcia przychodzą punktualnie na ustaloną godzinę.
3.1.5. Każdemu dziecku towarzyszyć może tylko jeden opiekun.
3.1.6. Przed rozpoczęciem zajęć pacjent i opiekun myją ręce, potem je dezynfekują.
3.1.7. Terapeuta oczekuje na pacjenta w korytarzu ubrany w środki ochrony
indywidualnej.
3.1.8. Na zajęcia terapii Integracji Sensorycznej dziecko przebiera się w strój do
ćwiczeń w szatni z udziałem rodzica. Rodzic pomaga dziecku
w przygotowaniu się do zajęć.
3.1.9. W jednym czasie w gabinecie znajduje się tylko jeden terapeuta i jedno
dziecko.
3.1.10. W trakcie zajęć opiekun (w rękawiczkach i maseczce) przebywa poza salą,
jednak w bliskim jej zasięgu zgodnie z wyznaczonymi strefami
bezpieczeństwa.
3.1.11. W szczególnych przypadkach rodzic może zostać poproszony o wykonywanie
ćwiczeń z dzieckiem pod nadzorem terapeuty.
4. Zalecenia ogólne
4.1. W czasie terapii można wykorzystać tylko sprzęt i pomoce z płaszczyzną zmywalną.
4.2. Na zajęciach SI sprzęt typu hamak - można wykorzystać do pracy tylko z jednym
dzieckiem w danym dniu, następnie poddaje się go praniu.
4.3. Istnieje możliwość ograniczenia powierzchni użytkowanej np. przez wydzielenie
strefy parawanem, co pozwoli na ograniczenie obszaru dezynfekcji.

2

